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  תקציר
  

דוח זה הוא השני בסדרת דוחות על מצב יוצאי אתיופיה בעשר שכונות בעלות ריכוזים גדולים של 

מיות מוקדים בשכונות אלה הקים המשרד לקליטת העלייה בשיתוף עם הרשויות המקו. אוכלוסייה זו

בכל השכונות הללו נערך ִמפקד של כל יוצאי . שתפקידם לרכז את הטיפול ביוצאי אתיופיה, שכונתיים

שמטרתו לאסוף מידע מכל משקי הבית לצורך תכנון שירותים ותכניות התערבות בתחומי , אתיופיה

. ית משה ברחובותבדוח הנוכחי מובאים נתוני הִמפקד שנערך בשכונת קר. החיים השונים של קהילתם

נאסף המידע , )שאינם יוצאי אתיופיה(מאחר שהמוקד בקרית משה משרת גם את האוכלוסייה הוותיקה 

  .גם ביחס אליה

  

השתתפות ילדים במסגרות של החינוך הפורמלי , הרכב משק הבית: בִמפקד נאסף מידע בנושאים אלה

ל עולי אתיופיה בעברית והרצון רמת השליטה ש, המצב התעסוקתי של המבוגרים, פורמלי-והבלתי

הצורך בעזרה בהשתלבות בעבודה ובלימודים של המבוגרים בכלל ושל צעירים בוגרי צבא או , לשפרה

חברתיות מיוחדות -השתתפות העולים בתכניות תרבותיות, שימוש בשירותים, דיור, שירות לאומי בפרט

  .מסופקים של המשפחה-לתימצב הקשישים וצרכים ב, פעילות למען הקהילה והשכונה, להם

  

ובעברית ) ליוצאי אתיופיה(איסוף הנתונים נעשה בראיונות פנים אל פנים באמצעות שאלונים באמהרית 

ידי מראיינים בני העדה - על2001מאי -הראיונות בוצעו בחודשים פברואר). לתושבים הוותיקים(

תעסוקה , ידיעת עברית,  השכלהבנושאים. ידי מראיינים ותיקים תושבי השכונה-וכן על, האתיופית

. רואיין אחד מבני הזוג, לגבי שאר הנושאים. והתנדבות רואיינו הן הבעל והן בת הזוג כל אחד בנפרד

  .ידי בן משפחה בוגר אחר-במידת הצורך הושלם המידע על

  

לגבי המשפחות ). 87%( משפחות 425 משפחות אתיופיות המתגוררות בשכונה נאסף מידע על 487מתוך 

 219החליטה הנהלת המוקד לסיים את שלב איסוף הנתונים לאחר שהושלמו הראיונות עם , הוותיקות

קשישים . שהוגדרה לצורך הסקר בשכונה,  מסך האוכלוסייה הוותיקה63%המהוות , משפחות

  . המתגוררים בהוסטל בשכונה ומשפחות המתגוררות בבתים צמודי קרקע לא נכללו באוכלוסיית הסקר

  

  תיופיהיוצאי א
  תעסוקה

בהשוואה לכלל האוכלוסייה ,  בשכונה  נמוכים18-64שיעורי התעסוקה בקרב יוצאי אתיופיה גילאי  

והוא עומד על , 26-44השיעור הגבוה ביותר בקרב הגברים נמצא בקבוצת הגיל . היהודית בישראל

יותר בקרב השיעור הגבוה ב.  בכלל הגברים היהודים בישראל בגילים אלה84%-בהשוואה ל, 75%

  .28%והוא עומד על , 26-30נשים נמצא בגילים 

). 26-44 מהנשים גילאי 30%- מהגברים ו12%(גם שיעורי האבטלה בִקרבם עולה על הממוצע הארצי  

, מקצועיות ונתונים לסכנת אובדן עבודתם-מחצית יוצאי אתיופיה המועסקים עובדים בעבודות בלתי

  .לכן יש צורך בשדרוג רמתם המקצועית
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החל מייעוץ והכוונה , מועסקים זקוקים לרצף של סוגי עזרה בתהליך הקליטה בתעסוקה-הבלתי 

דרך השלמת השכלה והכשרה מקצועית וכלה ביצירת קשר ראשוני עם מעסיקים , מקצועיים

  .פוטנציאליים

  
  רמת השליטה של העולים בעברית

ל רצונם לשפר את רמת העברית כמעט כולם מצהירים ע. השליטה בעברית של יוצאי אתיופיה חלשה

  .במסגרות שונות

  

  פורמלי-חינוך פורמלי ובלתי

יש מקום לפעול להגדלת שיעור הילדים .  בשכונה נמצאים במסגרות חינוכיות3-17כמעט כל גילאי  

 . הנמצאים במסגרת חינוכית0-2בגילים 
ים יוצאי אתיופיה ההשתתפות בתכניות העשרה ותמיכה לימודית מקיפה כמחצית הילד, בניגוד לכך 

  . פורמלי-נראה שיש מקום לפעול להרחבת היקף ההשתתפות בחינוך הבלתי. 3-17בגילים 

ההשתתפות שציינו ההורים הן חוסר יכולת לשלם בעבור התכניות והדעה כי -הסיבות העיקריות לאי 

העשרה נראה כי יש מקום להרחיב את הסיוע בהשתתפות בתכניות . התכניות אינן נחוצות לילדיהן

  .ולהפיץ מידע לגבי תוכנן

  

  בוגרי צבא או שירות לאומי

שאינם משולבים , 18-25בקרב יוצאי אתיופיה קיימת קבוצה קטנה של בוגרים צעירים בקבוצת הגיל 

שיש , ניתן לראות בהם קבוצת סיכון. כיום במסגרת לימודית או תעסוקתית ושאינם מחפשים עבודה

 שנות לימוד ותעודת בגרות ואם לצורך לימוד 12 לצורך השלמת אם, חשיבות רבה לשלבה בלימודים

  .מקצוע

  

  קשישים

אחוז לא מבוטל מהקשישים יוצאי אתיופיה סובלים ממוגבלויות חושית וממוגבלות בתחום הטיפול 

מחצית ). 50%-כ(המגבלה השכיחה ביותר היא קשיי ראייה .  יש לפחות שתי מוגבלויות26%-ל. האישי

  . על צורך בעזרה בניהול שוטף של משק הביתהקשישים דיווחו

  

  הוריות-משפחות חד

  לאור העובדה , מצבן קשה ביותר.  מכלל המשפחות עם ילדים24%הוריות מהוות -המשפחות החד

המביאה , הן זקוקות לעזרה מקיפה.  מהאמהות מועסקות5% מהן שלושה ילדים או יותר ורק 36%-של

  .הכלכליים והחברתיים, סוקתייםהתע, בחשבון את צורכיהן המשפחתיים

  
  שביעות הרצון מהשכונה והיחסים בין העולים לוותיקים

תלונותיהן העיקריות . חמישים וארבעה אחוזים ממשפחות יוצאי אתיופיה אינן מרוצות מהשכונה

) 10%(מעניין לציין שאחוז לא גדול אך משמעותי . מתייחסות למחסור בתשתיות ובשירותים בשכונה

נראה שבחיי , יחד עם זאת.  הריכוז של עולי אתיופיה בשכונה כאחד החסרונות העיקריים שלהציינו את

ייתכן . בעיקר בין העולים לתושבים הפחות ותיקים בשכונה, היומיום נוצרים יחסי גומלין בין שכנים
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אפשר להרחיב את היקף הקשרים המתבטאים בביקורים הדדיים , שבאמצעות התערבות מתוכננת

  .עזרהובמתן 

  

  מסופקים ובעיות-צרכים בלתי

שיעור . עשרים ושמונה אחוזים מהמשפחות יוצאות אתיופיה דיווחו שיש להן את כל הדרוש 

  .מסופקים עולה במידה משמעותית עם הוותק בארץ-המשפחות שלא דיווחו על צרכים בלתי

הצורך בולט .  מהמשפחות53%ידי -והוא דווח על, המחסור החמור ביותר הוא בציוד ביתי תקין 

  ). 66%(הוריות -במיוחד בקרב משפחות חד

, צנרת פגומה(הן מבחינת הצפיפות והן מבחינת איכות הדירה ,  מהמשפחות יש בעיות דיור41%-ל 

 ).רטיבות בקירות וכדומה
 .שלושים וחמישה אחוזים מהמשפחות מתמודדות עם בעיות כלכליות 

  

  העצמת הקהילה

בסקר התגלתה מידה רבה של נכונות , אולם. עולי אתיופיה מתנדביםרק אחוזים בודדים בקרב , כיום

פעילות התנדבותית משותפת לטובת השכונה עשויה להוות . להתנדב למען השכונה) 25%(בקרב הגברים 

  .עדתיים-אפיק שיתרום לשיפור היחסים הבין

  

  הוותיקים
  תעסוקה

  תעסוקה נמוך מהשיעור הארצי שיעור ה) אך לא בקרב הנשים(בקרב הגברים הוותיקים בשכונה  

  ).15%(ושיעור האבטלה גבוה יותר , )58%(

. ואחוז משמעותי מהם מחפשים עבודה, מועסקים היו מועסקים בעבר-מרבית הוותיקים הבלתי 

  .גם הם זקוקים לעזרה כדי להשתלב מחדש בתעסוקה, בדומה ליוצאי אתיופיה

  

  פורמלי-חינוך פורמלי ובלתי

דווח על שיעורי נשירה של ילדים ובני נוער ממערכת החינוך גבוהים , ותבקרב המשפחות הוותיק 

  .מהשיעורים הארציים

פורמלי בקרב ילדי הוותיקים נופלים במידה ניכרת מהשיעורים -שיעורי ההשתתפות בחינוך הבלתי 

  . למרות שההורים הביעו עניין רב בנושא, בקרב אוכלוסיית יוצאי אתיופיה בשכונה

  

  קשישים

  המגבלה השכיחה ביותר היא קשיי ראייה . מהקשישים הוותיקים יש לפחות שתי מוגבלויות 29%-ל

בקרב הוותיקים דווח . מחצית הקשישים דיווחו על צורך בעזרה בניהול שוטף של משק הבית). 50%-כ(

מצב המקשה עוד יותר על , גם על שיעור לא קטן הסובלים מקשיי ניידות ומתגוררים בקומה חמישית

  .ותםנייד
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  הוריות-משפחות חד

. בדומה למצב בקרב יוצאי אתיופיה,  מכלל המשפחות עם ילדים24%הוריות מהוות -המשפחות החד

 33%(שיעור גבוה יותר של הורות יחידות ותיקות מועסקות משיעור ההורות היחידות יוצאות אתיופיה 

  .ופיהבדומה ליוצאות אתי, אך כולן זקוקות לעזרה מקיפה, )בהתאמה, 5%-ו

  

  שביעות הרצון מהשכונה והיחסים בין העולים לוותיקים

שיעור העולה בהרבה על שיעור , שמונים ושלושה אחוזים מהמשפחות הוותיקות אינן מרוצות מהשכונה

גם בקרב הוותיקים התלונות העיקריות מתייחסות למחסור , בדומה לעולים. בקרב יוצאי אתיופיה

. ציינו לרעה קיום פשיעה בשכונה) 18%( משמעותי מבין הוותיקים אחוז. בתשתיות ושירותים בשכונה

ציינו את הריכוז של עולי אתיופיה בשכונה כאחד החסרונות העיקריים ) 19%(אחוז משמעותי , כמו כן

, פי דיווח הוותיקים נראה שבחיי היומיום נוצרים יחסי גומלין בין שכנים-גם על, יחד עם זאת. שלה

  .מגעים שכאמור יש לעודדם, תושבים הפחות ותיקים בשכונהבעיקר בין העולים ל

  

  מסופקים ובעיות-צרכים בלתי

 - דיווחו על צרכים בלתי16%, עם זאת. מחצית המשפחות הוותיקות דיווחו שיש להן את כל הדרוש

 דיווחו שהן מתמודדות עם בעיות 40%-ו, מסופקים בתחום ההעשרה והעזרה הלימודית לילדיהן

  .כלכליות

  

  עצמת הקהילהה

בסקר התגלתה מידה , אולם. רק אחוזים בודדים בקרב התושבים הוותיקים פעילים בהתנדבות, כיום

פעילות התנדבותית . להתנדב למען השכונה) 13%(מסוימת של נכונות בקרב גברים ונשים ותיקים 

  .עדתיים-משותפת לטובת השכונה עשויה להוות אפיק שיתרום לשיפור היחסים הבין
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40  שביעות רצון מהשכונה 7.3
41  יחסי שכנות 7.4

  
41  שימוש בשירותים. 8

  
42  מצב הקשישים. 9

43  קשיי ניידות לפי קומת המגורים 9.1
43  ביקור במועדון הקשישים 9.2

  
43  מסופקים ובעיות מרכזיות בעיני המשפחות-צרכים בלתי. 10

43  מסופקים-צרכים בלתי 10.1
44  בעיות עיקריות של המשפחות 10.2
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45  מספר כיוונים מרכזיים העולים מתוך הנתונים. 11
  

47  מקורות
  

  נספחים
   

48  יוצאי אתיופיה: 1נספח 
  

51  קרי הנשירה מבית הספרמ: 2נספח 



  

  ix

  רשימת לוחות
  

   משפחות יוצאי אתיופיה
  

3  לפי גודל משפחה,משפחות יוצאי אתיופיה: 1לוח 
  

4  לפי הרכב משק הבית, משפחות יוצאי אתיופיה: 2לוח 
  

4   במשפחות עם ילדים בגיל זה0-17מספר הילדים בני : 3לוח 
  

4  לפי גיל ראש המשפחה, שפחות יוצאי אתיופיהמ: 4לוח 
  

4  לפי ותק ראש המשפחה בארץ, משפחות יוצאי אתיופיה: 5לוח 
  

5  לפי ותק בשכונה, משפחות יוצאי אתיופיה: 6לוח 
  

5  מבנה הגילי של הקהילה האתיופית בשכונהה: 7לוח 
  

6  לפי גיל,  ומעלה18מצבם המשפחתי של הגברים בני : 8לוח 
  

6  לפי גיל,  ומעלה18מצבן המשפחתי של הנשים בנות : 9לוח 
  

6  לפי גיל וותק בארץ, 18ילדים עד גיל : 10לוח 
  

7  בעיות בריאות בקרב מבוגרים: 11לוח 
  

8  לפי מין, היכולת לבצע מטלות שונות בעברית: 12לוח 
  

8  לפי גיל, העדפות של בעלים לגבי מסגרות ללימוד עברית: 13לוח 
  

8  לפי גיל, העדפות של נשים נשואות או הורות יחידות לגבי מסגרות ללימוד עברית: 14לוח 
  

9  לפי גיל, 64עיסוק עיקרי של גברים עד גיל : 15לוח 
  

10  לפי גיל, 64עיסוק של נשים עד גיל : 16לוח 
  

10  לפי גיל וותק, 18-64שיעורי תעסוקה בקרב גברים גילאי : 17לוח 
  

10  לפי גיל וותק ,18-64שיעורי תעסוקה בקרב נשים גילאיות : 18לוח 
  

11  הוריות שראשן אינו קשיש-הוריות ובמשפחות דו-תעסוקת ההורים במשפחות חד: 19לוח 
  

11  הוריות שראשן אינו קשיש-הוריות ודו-מספר המפרנסים במשפחות חד: 20לוח 
  

13  מאפייני התעסוקה של בעלים ונשים נשואות או נשים שהן ראשי משפחות: 21לוח 
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14  18-50מועסקים גילאי -פוטנציאל תעסוקתי של בעלים ונשים בלתי: 22לוח 
  

15  18-50גילאי  מועסקים-וקה של בעלים ונשים בלתיצורכי עזרה בהשתלבות בתעס: 23לוח 
  

17  לפי גיל, הימצאות ילדים ובני נוער במסגרת חינוכית: 24לוח 
  

18  לפי גיל, השתתפות בפעילויות אחר הצהריים: 25לוח 
  

18  לפי גיל, השתתפות בתכניות העשרה-סיבות לאי: 26לוח 
  

19   ותק ראש המשפחה בארץלפי,ממדים של יחסי שכנות : 27לוח 
  

19  לפי ותק המשפחה בשכונה, ממדים של יחסי שכנות: 28לוח 
  

20  לפי צפיפות דיור,התפלגות המשפחות: 29לוח 
  

21  שביעות רצון מהשכונה לפי סוג המשפחה: 30לוח 
  

22  השתתפות הבעל והאישה בתכניות שונות ושביעות רצונם: 31לוח 
  

23  שישים המתקשים בביצוע מטלות שונותהק: 32לוח 
  

24  קשישים לפי מספר המוגבלויות בתחומים שונים: 33לוח 
  

25  הוריות-הוריות ודו-מסופקים של משפחות חד-צרכים בלתי: 34לוח 
  

25  לפי ותק ראש המשפחה בארץ,מסופקים-צרכים בלתי: 35לוח 
  

26  הוריות-ריות ודוהו-בעיות עיקריות של משפחות חד: 36לוח 
  

26  לפי ותק ראש המשפחה בארץ, בעיות עיקריות של המשפחות: 37לוח 
  

   המשפחות הוותיקות
  

28  לפי גודל משפחה, המשפחות הוותיקות: 38לוח 
  

28  לפי הרכב משק הבית,המשפחות הוותיקות: 39לוח 
  

29  יל זה במשפחות עם ילדים בג0-17מספר הילדים בני : 40לוח 
  

29  לפי ותק בשכונה,המשפחות הוותיקות: 41לוח 
  

29  לפי גיל ראש המשפחה,המשפחות הוותיקות: 42לוח 
  

29  המבנה הגילי של הקהילה הוותיקה: 43לוח 
   

30  לפי גיל,  ומעלה18מצבם המשפחתי של הגברים בני : 44לוח 
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30  לפי גיל,  ומעלה18מצבן המשפחתי של הנשים בנות : 45לוח 
 

31  בעיות בריאות בקרב מבוגרים: 46לוח 
 

32  לפי גיל, 64עיסוק עיקרי של גברים עד גיל : 47לוח 
 

32  לפי גיל,64עיסוק עיקרי של נשים עד גיל : 48לוח 
 

33  הוריות שראשן אינו קשיש-הוריות ובמשפחות דו-תעסוקת ההורים במשפחות חד: 49לוח 
 

33  הוריות שראשן אינו קשיש-הוריות ודו-מספר המפרנסים במשפחות חד: 50לוח 
 

33  מאפייני התעסוקה של בעלים ובנות זוג או נשים שהן ראשי משפחות: 51לוח 
 

35  18-50מועסקים גילאי -פוטנציאל תעסוקתי של בעלים ונשים בלתי: 52לוח 
 

35  18-50מועסקים גילאי - ונשים בלתיצורכי עזרה בהשתלבות בתעסוקה של בעלים: 53לוח 
 

37  לפי גיל, הימצאות ילדים ובני נוער במסגרת חינוכית: 54לוח 
 

38  לפי גיל, השתתפות בפעילויות אחר הצהריים: 55לוח 
 

38  לפי גיל, השתתפות בתכניות העשרה-סיבות לאי: 56לוח 
 

39  לפי צפיפות דיור,התפלגות המשפחות: 57לוח 
 

40  לפי סוג המשפחה,שביעות רצון מהשכונה: 58לוח 
 

  , פי תפיסת הוותיקים-ממדים של יחסי שכנות בין הוותיקים לעולי אתיופיה על: 59לוח 
  לפי ותק בשכונה             

  
41

 
42  קשישים ותיקים המתקשים בביצוע מטלות שונות: 60לוח 

 
43   המוגבלויות בתחומים שוניםהקשישים הוותיקים לפי מספר: 61לוח 

 
44  הוריות-הוריות ודו-צרכים לא מסופקים של משפחות חד: 62לוח 

 
44  הוריות-הוריות ודו-בעיות עיקריות של משפחות חד: 63לוח 

   
   נספח

  
48  גיל וותק בארץ, לפי מין,  ומעלה18הבוגרים במשק הבית בני : 1לוח 

  
49  לפי גיל וותק בארץ,  לבצע בקלות את פעולות שונות בעבריתהבעלים היכולים: 2לוח 

 
50  לפי גיל וותק בארץ, נשים היכולות לבצע בקלות פעולות שונות בעברית: 3לוח 

  



  

  xii

  רשימת תרשימים
  

12  64 בעלים עד גיל -הכשרה מקצועית : 1תרשים 
  

12  64 נשים עד גיל -הכשרה מקצועית : 2תרשים 
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